
«Не забудемо про його подвиг»: на Тернопільщині 

прощаються з Героєм Русланом Борцовим 
 

13 Квітня, 2022 

 

У Чорткові в захисника залишилися дружина з дитиною, які встигли 

евакуюватися з Волновахи 

 

У боях 8 квітня загинув військовий з міста Волноваха Донецької 

області Руслан Борцов. У Чорткові залишились його дружина та дитина, 

які евакуювалися із зони бойових дій. Про це повідомили на сторінці 

Чортківської міської ради. 

Уся Чортківська громада, уся Україна висловлює щирі співчуття рідним 

та близьким з приводу загибелі Руслана. Не забудемо про Його подвиг та 

мужність, – йдеться в повідомленні. 

Прощання із Героєм відбудеться сьогодні, 13 квітня, о 15:00 у 

Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ в Чорткові. 

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня, о 12 годині у Тернополі відбудеться похорон 

загиблого бійця Володимира Броди. 

Колектив Терену щиро співчуває рідним, друзям та побратимам 

загиблих захисників із приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Героям.  
 

https://teren.in.ua/news/ne-zabudemo-pro-yogo-podvig-na-ternopilshchini-proshchayutsya-z-

geroiem-ruslanom-borcovim_390302.html  

https://www.facebook.com/chortkiv.city.council/posts/3115965828663786
https://teren.in.ua/news/buv-muzhnim-voyinom-i-patriotom-ternopil-proshchaietsya-z-geroiem-volodimirom-brodoyu_390298.html
https://teren.in.ua/news/ne-zabudemo-pro-yogo-podvig-na-ternopilshchini-proshchayutsya-z-geroiem-ruslanom-borcovim_390302.html
https://teren.in.ua/news/ne-zabudemo-pro-yogo-podvig-na-ternopilshchini-proshchayutsya-z-geroiem-ruslanom-borcovim_390302.html


Сьогодні на Тернопіллі попрощаються зі ще 

одним воїном 
 

13 квітня 2022 

 

 

 

13 квітня о 15:00 у Катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і 

Павла в Чорткові відбудеться прощання з воїном із Волновахи. 

У Чорткові в Героя залишилась дружина та дитина, які встигли вчасно 

евакуюватись із зони активних бойових дій та знайшли прихисток у нашому 

краї. 

Військовий з Донецької області Руслан Борцов загинув 8 квітня, 

обороняючи рідну землю. 

"Закликаємо усіх прийти та помолитись за душу загиблого Героя, який 

віддав своє життя за Україну! 

Уся Чортківська громада, уся Україна висловлює щирі співчуття рідним та 

близьким з приводу загибелі Руслана. Не забудемо про Його подвиг та 
мужність", – зазначили у Чортківській міськраді. 

https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68851-sohodni-na-ternopilli-poproshchaiutsia-zi-shche-

odnym-voinom  

 

 

https://www.facebook.com/chortkiv.city.council/posts/3115965828663786
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68851-sohodni-na-ternopilli-poproshchaiutsia-zi-shche-odnym-voinom
https://ternopoliany.te.ua/zhittya/68851-sohodni-na-ternopilli-poproshchaiutsia-zi-shche-odnym-voinom
https://ternopoliany.te.ua/media/k2/items/cache/3d18eb78103402e6a531b4e104c85310_XL.jpg


"Був морських піхотинцем": прощаються з 

Героєм Русланом, у якого в Чорткові залишилися 

дружина та дитина 

13.04.2022  

У Чорткові в Героя залишилась 

дружина та дитина. 
Про це повідомили на сторінці 

Чортківської міської ради. 

“Захищаючи Україну, 8 квітня 2022 

року загинув військовий із міста Волноваха 

Донецької області Руслан Володимирович 

Борцов. 

У Чорткові у Героя залишилась дружина та дитина, які встигли вчасно 

евакуюватись із зони активних бойових дій та знайшли прихисток у нашому 

місті. Наш великий обов’язок – подбати про сім’ю!”, – йдеться у повідомленні. 

 
Фото з мережі Інтернет 

Прощання із воїном відбудеться 13 квітня о 15 год. у Катедральному 

соборі Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ. 

Чортківська міська рада закликає усіх прийти та помолитись за душу 

загиблого Героя, який віддав своє життя за Україну! 

Уся Україна висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу 

загибелі Руслана. Не забудемо про Його подвиг та мужність. 

Вічна пам`ять! 
https://www.tenews.org.ua/post/show/1649844012-buv-morskih-pihotincem-proschayutsya-z-geroem-

ruslanom-u-yakogo-v-chortkovi-zalishilisya-druzhina-ta-ditina  

https://www.facebook.com/chortkiv.city.council/posts/3115965828663786
https://www.tenews.org.ua/post/show/1649844012-buv-morskih-pihotincem-proschayutsya-z-geroem-ruslanom-u-yakogo-v-chortkovi-zalishilisya-druzhina-ta-ditina
https://www.tenews.org.ua/post/show/1649844012-buv-morskih-pihotincem-proschayutsya-z-geroem-ruslanom-u-yakogo-v-chortkovi-zalishilisya-druzhina-ta-ditina


На Тернопільщині попрощалися із бійцем 
Русланом Борцовим 
 

13 квітня 2022 

 

Фото:  Чортківська  міська  рада 
У Чорткові попрощалися із бійцем з Донеччини Русланом Борцовим. 

Про це Суспільному повідомив речник Чортківської міської ради Тарас Заяць. 

За його словами, військовий загинув 8 квітня у Волновасі. Чоловікові 

було 26 років. 

Фото:  Чортківська  міська  рада 

У соборі Петра і Павла 

"У Чорткові в нього залишилася дружина та донька. Чоловік вивіз сім'ю 

із зони бойових дій, а сам повернувся воювати", –розповів Тарас Заяць. 



Люди проводжали загиблого на колінах 

 

Із Русланом Борцовим прощалися у Катедральному соборі верховних 

апостолів Петра і Павла. 

Під гімн України військовослужбовці розгорнули синьо-жовтий прапор 

над труною бійця. 

Над труною Руслана Борцова розгорнули прапор 
 

Похоронили Руслана Борцова на алеї Героїв Ягільницького кладовища. 

https://suspilne.media/228375-u-rajcentri-na-ternopilsini-demontuvali-radanskij-tank/  

https://suspilne.media/228375-u-rajcentri-na-ternopilsini-demontuvali-radanskij-tank/


Загиблий український воїн з Донеччини 
знайшов вічний спочинок у чортківській землі 
 

 
 

13.04.2022 
 

Сьогодні, 13 квітня, чортківська громада провела в останню путь 

загиблого у бою з російськими окупантами морського піхотинця з 

Донецької області Руслана Борцова. Поховати Героя у нашому краї була 

воля дружини загиблого, котра разом з 5-річним сином, рятуючись від 

війни, знайшла прихисток у Чорткові. 

Борцов Руслан Володимирович народився 1 жовтня 1995 р. у Волновасі 

Донецької області. На війні з російськими окупантами – з 2017 року. За 

попередніми даними загинув 8 квітня під Кураховим, що на Донеччині. 

Прощання з воїном відбулося у соборі Верховних Апостолів Петра і 

Павла м. Чорткова. Сотні чортків`ян навколішки зустріли труну з тілом Героя. 

На жаль, не змогли віддати останню шану синові батьки полеглого воїна, котрі 

зараз перебувають на тимчасово окупованій території. 



 
 
 

 
 



Чин похорону відправив єпископ Бучацької єпархії УГКЦ Дмитро 

Григорак у співслужінні десяти священиків. Після заупокійної Служби Божої 

під мідні звуки Гімну України у виконанні зведеного духового оркестру труну 

вкрили синьо-жовтим стягом. 

 
 

 



 
 

 



 
 
Лю 

Це – перший похорон загиблого бійця у Чортківській громаді з початку 

повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну. 

Поховали Героя сучасності, котрий віддав своє молоде життя за 

незалежність України, на Ягільницькому цвинтарі міста Чорткова. 

 

https://chortkiv.city/articles/206267/zagiblij-ukrainskij-voin-z-donechchini-znajshov-
vichnij-spochinok-u-chortkivskij-zemli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chortkiv.city/articles/206267/zagiblij-ukrainskij-voin-z-donechchini-znajshov-vichnij-spochinok-u-chortkivskij-zemli
https://chortkiv.city/articles/206267/zagiblij-ukrainskij-voin-z-donechchini-znajshov-vichnij-spochinok-u-chortkivskij-zemli


У Чорткові в останню дорогу провели 26-річного 

захисника України Руслана Борцова 
 

14.04.2022 

 
 

 

 

Тернопільщина попрощалася ще з одним Героєм сучасності. 



 

  

Руслану Борцову було лише 26 років. Родом із міста Волноваха 

Донецької області. Він ще встиг евакуювати родину до Чорткова. А своє життя 

віддав у боротьбі з російськими окупантами, – повідомили у Чортківській 

міській раді.  

У Чорткові у Героя залишилась дружина та п’ятирічний син. Осиротіли 

і батьки Руслана, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території і 

не змогли приїхати на похорон сина.  

У Катедральний собор Верховних Апостолів Петра і Павла УГКЦ, де 

відбувався чин похорону, попрощатися із захисником України прийшли 

представники влади, чортків’яни, військовослужбовці, побратими.  



 

 

Поховали воїна на Ягільницькому кладовищі на Алеї Героїв, а на його 

могилі тепер майорітиме синьо-жовтий стяг. Дружина Руслана з Вугледару, та 

вирішила, що буде жити в Чорткові, а міська влада пообіцяла подбати про 

родину  бійця, який загинув за Україну, за нас з вами.   

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Руслана, усім, хто знав 

і любив його.    

Вічна пам`ять Герою! 

https://nday.te.ua/u-chortkovi-v-ostannyu-dorohu-provely-26-richnoho-zahysnyka-ukrajiny-

ruslana-bortsova/  

 

https://nday.te.ua/u-chortkovi-v-ostannyu-dorohu-provely-26-richnoho-zahysnyka-ukrajiny-ruslana-bortsova/
https://nday.te.ua/u-chortkovi-v-ostannyu-dorohu-provely-26-richnoho-zahysnyka-ukrajiny-ruslana-bortsova/

